
Training Risicomanagement 
1 dag 

Onze training Risicomanagement is toegespitst op de wereld van projecten. De training is gericht op 
projectmanagers en projectleiders, risicomanagers of managers projectbeheersing en opdrachtgevers 
die binnen het private of publieke domein hun kennis over eigen>jds risicomanagement willen 
vergroten en hun risico-intelligen>e willen aanscherpen. In deze innova>eve training doen wij dat 
door de baanbrekende inzichten vanuit de gedragseconomie te vertalen naar de wereld van 
projecten.  
De training vindt van 9.00 uur tot 17.00 uur plaats in de LocHal in Tilburg met een groep van 
maximaal 8 deelnemers. Voor beschikbare data, zie de CLTR-website.  

Programma en inhoud  

Ochtend (9.00 - 12.30 uur) 
1) Omgaan met onzekerheid: onzekerheid | de Rumsfeld-matrix | risico's en kansen | risico’s en 
de projecQrechter | systeemhiërarchie | probabilis>sch denken | de aard van een risico-
inschaTng | kwan>ficeren | risico als kans x effect | de kunst van het schaQen.  

2) Risicomanagement: risicomanagement als proces | risico-strategie | iden>ficeren van risico’s |  
het risicodossier | risicosessies | pre-mortem analyse | individuele risico’s  en overall projectrisico 
| risico-aTtude (risk appe>te) | tools & technieken | kwalita>eve analyse | kwan>ta>eve analyse 
| beheersmaatregelen | implementeren van beheersmaatregelen | monitoren en beheersen van 
risico’s  

Middag (13.15 - 17.00 uur) 
3) De psychologie van risicomanagement: gedragseconomie | risicopercep>e | | systeem 1 en 
systeem 2 | heuris>eken en biases | gedragsma>g risicomanagement | risico-intelligen>e | 
op>misme-bias | planning disasters en hun remedie | confirma>on-bias | vertekening als gevolg 
van emo>es (affect) | survivorship-bias | verlies-aversie | group-think en hoe deze te voorkomen.  

Aanmelding en intake: na aanmelding vindt een kosteloze intake van ca. 15 minuten plaats waarvan 
de input bedoeld is om uw leervragen te inventariseren en verwach>ngen te managen. 

Investering: € 475,— inclusief uitdelers en oefenmateriaal, excl. BTW. 

Wij kunnen deze training ook incompany aanbieden en via maatwerk laten aansluiten op de 
specifieke wensen vanuit uw organisa>e. Neem contact met ons op (info@cltr.nl) als u hierin 
geïnteresseerd bent. 

 

https://cltr.nl/trainingen/training-risicomanagement/
http://www.cltr.nl

